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Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Saistošie noteikumi Nr. 5/2019 

2019. gada 15. janvārī 

APSTIPRINĀTI 

 ar Riebiņu  novada domes 15.01.2019. sēdes  

lēmumu Nr. 19 (prot. Nr. 1) 

 

Grozījumi Riebiņu novada 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

4/2016 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 

vecāku gādības” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību  

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto daļu 

 

Veikt šādus grozījumus:  

1. Noteikt apakšpunktu 4.4. un 4.5. kā atsevišķus noteikumu punktus. 

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā: „Ja pabalsta pieprasītājam objektīvu iemeslu 

dēļ noteikumu 4.3. apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iespējams 

iesniegt, viņam par to savlaicīgi ir jāpaziņo Sociālajam dienestam. Šādā gadījumā 

Sociālais dienests dzīvokļa pabalstu izmaksā uz iepriekš iesniegto dokumentu 

pamata.”. 

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: „Ja pabalsta pieprasītājs noteikumu 

4.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iesniedzis, neinformējot 

par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       P. Rožinskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 5/2019 

“Grozījumi Riebiņu novada 2016. gada 19. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2016 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”” 

1.  Īss projekta satura 

izklāsts 

1.1. Riebiņu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2019 

“Grozījumi Riebiņu novada 2016. gada 19. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2016 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”” izdoti saskaņā ar likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto daļu 

1.2.  Tiek precizēti vairāki saistošo noteikumu punkti.  

2.  Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

2.1. Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis - izdarīt grozījumus 

spēkā esošajos Riebiņu novada 2016. gada 19. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2016 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības””, ievērojot Labklājības 

ministrijas un VARAM ieteikumus. 

 

3.  Informācija uz 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu.  

1.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, 

bet pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus.  

1.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darbavietas. 

4.  Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības 

teritorijā  

4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi 

neskars. 

5.  Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. Administratīvās procedūras netiek mainītas.  

6.  Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

6.1. Konsultācijas nav notikušas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                         Pēteris Rožinskis 

 

 


